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Ofício/CONDSEF Nº 327/2014.  

 

Brasília-DF, 12 de novembro de 2014. 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

GUIDO MANTEGA 
M.D. Ministro de Estado do Ministério da Fazenda 

Nesta. 

 

 

 

 

Senhor Ministro, 

 

 

 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 
– CONDSEF,  Entidade Sindical de Grau Superior, representante dos 

Trabalhadores que mantém vínculo funcional com a Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional da esfera federal, bem como, 

de suas vinculadas, incluindo Empresas Públicas, com base territorial 

nacional e sede localizada SDS, Bloco “L”, N.º 30, 5º Andar, Edifício 

Miguel Badya, Asa Sul – Brasília-DF, por seu Diretor Sr. Josemilton 
Maurício da Costa ,  servidor público federal, encontrável na sede da 

referida Entidade Sindical, vem à presença de Vossa Senhoria, em 

defesa dos direitos, interesses e garantias da Categoria representada, 

com fulcro no disposto em ditames Constitucionais (art. 8º - inciso III 

c/c art. 37 – inciso VI), Legais e Estatutários,  expor e requerer o que 

se segue: 

 Estamos encaminhando cópias dos abaixo assinados dos Trabalhadores 

lotados na Receita Federal do Brasil, Procuradoria, SAMFs, dos diversos Estados, 

onde pleiteamos a reestruturação da Tabela Remuneratória. Os motivos são óbvios, 

esses Trabalhadores exercem funções estratégicas e essenciais ao Ministério, e são 

os piores remunerados entre as diversas Carreiras. 
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Esclarecemos que em 2005 e 2006, houve uma negociação que envolveu o 

Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e a Confederação, que culminou 

com um Grupo de Trabalho, e teve como produto a criação do PEC/FAZ. As 

negociações continuaram em 2007, onde havia um entendimento de valorizar a 

Tabela Remuneratória, Aglutinar os Cargos e a criação de uma Gratificação de 

Qualificação. Essas medidas visavam o aprimoramento do Plano Especial de Cargos 

e Valorização dos Trabalhadores. 

As negociações emperraram em 2007 e ao longo dos anos, o Governo se 

recusou a retomar as negociações. 

Diante do acima explicitado estamos solicitando a V. Ex.ª, que faça  gestão 

junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a retomada das 

negociações. 

 Certo do seu atendimento, antecipamos nossos protestos de estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Secretário de Administração/CONDSEF 

 

 


